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Anotace 

Lankisz M.: Floristicko - vegetační poměry v dobývacím prostoru Dolu ČSM - Louky.  

 Předmětem diplomové práce je výzkum floristicko - vegetačních poměrů 

v zájmovém území, které je silně antropogenně ovlivněno. Tento aspekt má podstatný vliv 

na druhové sloţení rostlin jednotlivých biotopů oblasti. V úvodní části je charakterizován 

historický vývoj a přírodní poměry území a poté i výzkumy předních regionálních 

botaniků. V další části je hodnocení současného stavu vegetace v rámci segmentace 

biotopů, které je následně graficky zpracováno s důrazem na rostliny zvláště chráněné a 

regionálně významné. Tato data jsou v další kapitole statisticky vyhodnocena podle 

charakteru biotopů, ve kterých byly rostliny nalezeny, a jejich zastoupení je porovnáno 

s předchozími průzkumy. Na závěr práce jsou popsány faktory mající negativní vliv na 

místní biocenózy a doporučení managementu území. 

Klíčová slova: biomonitoring, flora, vegetace, sukcese, mokřad, vodní plocha, 

biodiverzita 

Summary  

Lankisz M.:  Floristic - vegetation conditions in the mining area mine ČSM - Louky. 

 The subject of this thesis is research florist - vegetation conditions in the area of 

interest, which is strongly anthropogenically influenced. This aspect has a significant 

impact on plant species composition of each habitat area. The introductory part is 

characterized by evolution and natural conditions of the area and then the research leading 

regional botanists. The next section reviews the current state of vegetation within habitat 

segmentation, which is then graphically presented with an emphasis on specially protected 

plants and regionally significant. These data are in the next chapter statistically evaluated 

according to the nature of habitats in which plants were found, and their representation is 

contrasted with previous surveys. The final part describes the factors having negative 

impact on local biota, and the recommendation of the management. 

Key words: biomonitoring, flora, vegetation, succession, wetlands, surface water, 

biodiversity 
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1. PŘÍRODNĚ - HISTORICKÉ PODMÍNKY ÚZEMÍ 

 Hodnocené území se nachází v dobývacím prostoru (DP) dolu ČSM v obci Karviná 

v částech Louky nad Olší a Darkov. Převáţná část je tvořena údolní nivou řeky Olše, 

okrajově zde zasahuje i přilehlý kopcovitý terén. Území (viz obrázek 1) je ze severu 

vymezeno silnicí z Karviné směrem na Darkov a Stonavu (červená linie), dále ţelezniční 

vlečkou (zelená linie) a místní komunikací směřující do Louk na západním okraji (modrá 

linie), ţelezniční tratí Havířov - Chotěbuz na jihu (růţová linie) a silnicí č. 67 vedoucí 

z Českého Těšína do Karviné (ţlutá linie).  

 

       Obrázek 1 - Satelitní snímek území s barevným vyznačením hranic (Google Earth 2011) 
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 Přelom v tradičním hospodaření a vyuţití krajiny Karvinské pánve kontinuálně 

kultivované do 13. století byl spojen s průmyslovou revolucí a s otevřením prvních vrtů  

na uhlí v roce 1776 v Karviné (vrch Ptáčník „Plaţník“) na panství hraběte Johanna 

Larische Mönnicha. Prudká industrializace se promítla do vývoje sídelní struktury zejména 

kolem Karviné, Starého Města, Fryštátu apod. Značná část atributů kulturní krajiny byla 

pak postupně v centru Karvinska nenávratně devastována velkoplošným dobýváním 

černého uhlí, následným velkoplošným poklesem a sanací poklesů naváţkou hlušiny 

(Prymusová 2007). 

 Dotčené území bylo vţdy vyuţíváno pro zemědělskou činnost a pro rybnikářství. 

V minulosti byly v nivě řeky Olše vybudovány soustavy rybníků (začleněné do luţních 

lesů svazu Ulmion), které navazovaly na rybniční soustavy v nivách vodních toků 

Stonávka, Sušanka, Lučina a Odra. Nejvýznamnější rybníky byly v Loukách nad Olší (viz 

obrázek 2), ve Stonavě a ve Starém Městě. V nivě řeky Olše bylo celkem 78 rybníků, 

jejichţ celková rozloha činila cca 120 ha (část rybníků postupně zaniká s postupujícími 

vlivy těţby na povrch) (Stalmachová, 1998). 

 

  Obrázek 2 - Pohled od rybníku směrem na kostel sv. Barbory (foto M. Lankisz, 2010) 

 Komplex Louckých rybníků tvořilo 15 vodních nádrţí o celkové výměře 54,5 ha, 

vybudovaných mezi dnešní ţelezniční tratí ČD Bohumín - Ţilina a silnicí Karviná - Český 
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Těšín. Rybníky v Loukách nad Olší byly zaloţeny asi před 500 lety na místě luţních a 

baţinných lesů (svaz Ulmioni, svaz Alnion glutinosae). Velký význam v chovu rybích 

plůdků hrály rybníky v předminulém a na začátku minulého století (ve 30. letech minulého 

století jsou Loucké rybníky jedním z největších producentů rybích plůdků ve Slezsku) 

(Stalmachová, 2001). 

 V roce 1919 byla na místě zrušených rybníků "Lipinčáků" zřízena baţantnice, 

později ptačí přírodní rezervace (Junger - Miklík 1936). V roce 1970 byla v oblasti rybníků 

zřízena Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (výnosem Ministerstva kultury čj. 

11.080/70-II/2 o celkové výměře 32,98 ha. Důvodem zřízení byla: “Vzácně zachovalá 

biocenóza rybníků a lužního lesa, tvořící jedinečnou přírodní laboratoř pro studium 

zákonitostí, sloužící praxe lesnické, myslivecké i vědecké. Les je uznanou bažantnicí a je 

rovněž výborným útočištěm drobného užitečného ptactva“ (RNDr. V. Dyk - navrhovatel 

SPR). Vůdčím motivem ochrany byl celý ekosystém, reprezentující specifický typ, daný 

přírodními faktory určitého geografického celku (Stalmachová, 1998). 

 Do 70. let minulého století byla rybniční oblast v Loukách nad Olší jedním 

z nejkvalitnějších mokřadů Karvinska nadregionálního významu. V důsledku zahájení 

těţby na dole ČSM v roce 1969 se začínají projevovat negativní vlivy poddolování, 

spojené s poklesem území, budováním odkalovacích nádrţí a deponováním hlušiny. 

Poklesy měly za následek destrukci, protrhání hrází rybníků a vznik rozsáhlých vodních 

ploch i v dříve nezatopených místech rezervace, a proto se jiţ v roce 1973 započalo 

s kácením zatápějících se stromů. Důsledkem toho byl zrušen výnos a statut ochrany území 

a SPR v roce 1975 po pouhých pěti letech zanikla, čímţ získala smutný primát  - stala se 

jedním z nejkratší dobu existujících chráněných území v ČR respektive Československu. 

Záchranný botanický průzkum byl prováděn v letech 1973-77 (Švendová, 1982). 

 Jedním z nejhodnotnějších prostorů v DP je povodí Mlýnky (Mlýnský potok, někdy 

také Loucká Mlýnka), do něhoţ spadá bývalá soustava Louckých rybníků včetně 

poklesových tůní a mokřadů v okolí potoka. Největší část vody přiváděla Mlýnka napájená 

z řeky Olše od jezu ve Zpupné Lhotě, dotovaná také přítoky potoků lesních strání 

Podobora - Kempy. Vlivem poddolování a ztrátou průtočnosti byla provedena přeloţka 

koryta Mlýnky, která stále napájí soustavou struh a kanálů pozměněné rybníky a nové 

vodní plochy oblasti, např. zvodnělý pokles u Dolu Darkov (tzv. Karvinské moře). Zbylé 

vody jsou odvedeny v Karviné - Darkově zpět do Olše.  
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 Z ekologického hlediska představovala rybniční soustava velmi významný 

krajinotvorný prvek, který zajišťoval značnou druhovou diverzitu biotopů - do různého 

stupně zarůstající rybníky, poměrně suché hráze se staletými duby (Quercus robur), 

podmáčený luţní les podvazu Alnenion, měkké, vrbotopolové luhy (Salicion albae), mokré 

louky vysokých ostřic (Magnocaricion), vysokých bylin (Calthion) a ostřicové louky 

svazu Caricion fuscae. V prostoru byla zastoupena všechna typická společenstva 

hydrosérie aţ po společenstva vod. To vše vytvářelo dostatečné podmínky pro původní 

druhy rostlin a ţivočichů, území bylo (a dosud je) významným refugiem organismů  

z širšího okolí, značně změněného antropickou činností (Stalmachová, 2001). 

1.1. Biogeografické zařazení 

 Z biogeografického hlediska je řešené území situováno převáţně do podprovincie 

Polonské, bioregionu 2.3 Ostravského, a jeho JV okraje. Na jiţním okraji obce Louky  

nad Olší území přechází do bioregionu 3.5 Podbeskydského – je zde tedy i hranice 

s podprovincií 3. Karpatskou, která je v daném prostoru nevýrazná. Niva Olše a Stonávky 

po Stonavu náleţí do bioregionu 2.4 Pooderského, v němţ leţí na jeho JV okraji.  Poloha 

na styku tří bioregionů má významný vliv na charakter zdejší bioty, která vykazuje ve více 

aspektech přechodný a nevyhraněný charakter (Culek, 1996). 

1.2. Fytogeografie a charakteristika vegetace 

 Fytogeograficky je zájmové území součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, 

fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a fytogeografického okresu 83. 

Ostravská pánev. Vegetační stupeň – suprakolinní (4. bukový) (Skalický, 1988). 

 Podle Zlatníka (1978) se v tomto území vyskytuje rostlinstvo, zařazované  

do vegetačního stupně 3. a 4., resp. 4b. v niţších polohách, území, která jsou ovlivněna 

důlní a průmyslovou činností, získávají znaky a charakteristiky 2. - 3. vegetačního stupně.  

1.3. Floristické poměry 

 Zájmové území by bylo bez ovlivnění antropickou činností porostlé společenstvy 

acidofilních bučin a jedlin svazu Luzulo-Fagion, základní vegetační jednotka 26 – 

Podmáčená dubová bučina asociace Carici brizoidis-Quercetum s ostřicí třeslicovitou 



Martin Lankisz: Floristicko - vegetační poměry v DP Dolu ČSM - Louky 
 

 

2011  5 

 

(Carex brizoides). V nivách představují potenciální vegetaci luţní lesy svazu Alnion 

incanae, základní vegetační jednotka 1 – Střemchová jasenina asociace Pruno-Fraxinetum 

místy v kombinaci s mokřadními olšinami svazu Alnion glutinosae (Neuhäuslová et al., 

1998). 

 Flóra je v podstatě uniformní, významný podíl tvoří druhy vodních a mokřadních 

stanovišť; druhová skladba je obohacena karpatskými migranty. V územích ovlivněných 

hornickou činností a průmyslem se i velkoplošně uplatňuje synantropní a ruderální 

vegetace (Skalický, 1988). 

2. FLORISTICKÉ PRŮZKUMY V MINULOSTI 

 Floristické výzkumy této rybniční oblasti probíhaly v časové řadě jiţ od roku 1951 

(Slavoňovský, 1953), poté 1980 (Švendová) a od roku 1991 Stalmachová (1995, 1997, 

1999, 2001). Práce Františka Slavoňovského: "Vegetační poměry rybníků v Loukách  

nad Olzou" zahrnuje floristický průzkum studovaného území, ve spojitosti se studiem 

zonace pobřeţní vegetace Louckých rybníků. V té době popisuje ve shodně vymezeném 

prostoru 15 rybníků, v prostoru popisuje 140 druhů v pobřeţním pásmu studovaných 

vodních ploch. V souvislosti se zánikem statutu SPR Loucké rybníky a plánovanou 

likvidací současného povrchu (řešení odtokových poměrů a projekt rekultivace území 

naváţením odvalu) bylo v roce 1980 provedeno kompletní dokumentační ochranářské 

mapování, jehoţ součástí je floristické hodnocení území: "Floristický výzkum rybniční 

oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší" (Švendová, 1980). V území bylo determinováno 

pozoruhodných 417 rostlinných druhů.  

  V letech 1995 a 1996 zahájila podrobné studium území Barbara Stalmachová 

v souvislosti s návrhem řešení rekultivace území bývalých Mlýnských rybníků a prostoru 

za kostelem (studijní území Louky) metodou řízené sukcese (Stalmachová 1995). V letech 

1994 aţ 1996 byl řešen grant MŢP, v rámci kterého bylo provedeno podrobné floristické, 

fytocenologické a dendrologické hodnocení studovaného území (Stalmach - Stalmachová 

1996) (Stalmachová, 2001). 

 V roce 2001 bylo v rámci práce Stalmachové a Špačkové: "Floristické a 

fytocenologické hodnocení území ovlivněného hornickou činností (modelové území Louky 

- Darkov)" determinováno 109 druhů bylin a 14 druhů dřevinného patra osídlujících 
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především vlhká aţ mokřadní stanoviště, včetně druhů rostoucích ve stojatých a tekoucích 

vodách. 

3. FLORISTICKÝ VÝZKUM VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ  

    V RÁMCI SEGMENTACE PODLE BIOTOPŮ 

 Na terénní práce uvedené v předchozí kapitole navazuje tato diplomová práce, která 

hodnotí aktuální výskyt všech rostlinných společenstev a druhů zjištěných na biotopech 

dané oblasti a současně jej srovnává s historickými údaji. Studie probíhající od jara 2009 

do jara 2011, která mimo rybniční oblasti nacházející se v nivě řeky Olše mapuje i přilehlá 

stanoviště v podobě dráţního tělesa - kolejiště a přilehlý kopcovitý terén s lučními a 

lesními porosty nepřímo ovlivněnými dobýváním černého uhlí.  

 Při hodnocení floristicko - vegetačních poměrů v zájmovém území byla hlavní 

pozornost věnována druhovému sloţení a zastoupení typů rostlinných společenstev, podle 

nichţ byly jednotlivé lokality začleněny do určitých biotopů. Vodítkem pro mapování 

těchto habitatů je dílo: Katalog biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001), díky němuţ 

jsou detailněji definovány jednotlivé biotopy vybraných lokalit a také Mapy potencionální 

přirozené vegetace (Neuhäuslová,1998).  

 Habitat (téţ přírodní stanoviště) je soubor biotopů určitého typu (téţ agregované 

biotopy). Ne všechny přírodní biotopy jsou součástí některého z habitatů. Seznam habitatů 

je uveden ve Směrnici Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně ţijících 

ţivočichů a planě rostoucích rostlin. V České republice jich máme celkem 60. Z těchto 

přírodních stanovišť byla vytvořena síť lokalit Natura 2000 (http://www.biomonitoring.cz). 

 Účelem této práce je biomonitorování flóry a moţnost porovnání s předchozími 

průzkumy v rámci zjišťování dlouhodobých změn (vývojová dynamika) rostlinných 

populací a společenstev. 

Stresové faktory ovlivňující druhové sloţení fytocenóz: 

a) poklesy v území, které mají za následek prohlubování a zvětšování vodní plochy, 

tímto způsobem zanikly původní Mlýnské rybníky a vznikla jedna rozsáhlá 

zvodnělá poklesová kotlina; 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/habitats%20directive_official%20text.pdf
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
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b) jarní povodeň v květnu 2010, kdy řeka Olše spolu s Mlýnkou vytvořila v podstatě 

jednu rozlehlou vodní plochu;   

c) likvidace dřevin, odtěţování půdního pokryvu a zaváţení nových ploch vytěţenou 

hlušinou - severovýchodní část území vlevo od komunikace č. 67. 

 Jarní povodeň v květnu 2010, kdy se řeka Olše vybřeţila z koryta v úseku s nejniţší 

břehovou výškou a přes komunikaci č. 67, kterou částečně poškodila (viz obrázek 3), 

zaplavila obrovskou oblast bývalých rybníků včetně dalšího území DP ve své nivě a 

vytvořila společně s Mlýnkou jeden tok. Tento ţivel, vytvořil dvě větvě, z nichţ jedna 

proudila do Karvinského moře, kde na místě ústí "narostl" obří štěrkový kuţel. Druhá 

větev vytvořila nové koryto těsně podél silnice č. 67, aby se po překonání silnice vedoucí 

z Karviné směrem do Stonavy opět spojila v jeden tok vracející se zpět v Darkově  

do původního recipientu. Tento aspekt mimo jiné způsobil i plošnou kontaminaci rozsáhlé 

části území především komunálním odpadem spláchnutým z černých skládek na březích 

toků. Odpad bychom mohli označit v mnoha případech za nebezpečný (pouţité obaly  

od motorových olejů a jiných chemikálií, nádoby s neznámými oleji, předměty vyrobené 

z těţkých kovů aj.)   

 

 Obrázek 3 - Voda tekoucí přes silnici č. 67 při loňských povodních (foto M. Lankisz, 2010) 
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 Společnost AWT Rekultivace a.s., která provádí asanaci a rekultivaci tohoto území, 

postupně kácí dřeviny stojící v místě budoucích odvalů, hlavně se jedná o topoly (Populus 

nigra a Populus x canadensis). Postupně se tak zvyšuje rozloha deponií hlušiny, která je 

formována do tvaru plochých odvalů. Tímto způsobem jiţ došlo k zániku několika nově 

vzniklých menších poklesových kotlin s iniciálními stádii vzniku biocenóz. Vegetace 

poklesových kotlin je i přes malý počet druhů poměrně různorodá - je to dáno především 

dynamičností ekotopů, které se poměrně rychle mění. Kvalitativní i kvantitativní změny  

ve druhovém sloţení i v charakteru společenstev jsou patrné jiţ během jednoho nebo dvou 

vegetačních období. Poněvadţ jsou jednotlivá rostlinná společenstva druhově chudá, velký 

význam v jejich formování hrají kvantitativní změny základních ţivotních činitelů, které 

výraznou měrou ovlivňují jak strukturu společenstva, tak průběh sukcese.  

 Kvalita nově se formujících fytocenóz je přímo závislá na stáří nového ekotopu (čas 

jako faktor vývoje ekosystému), genetickém potenciálu území (imigrace a ecese diaspor) a 

abiotických faktorech ekotopu (vlhkost, výška hladiny vody, nutriční hodnota substrátu 

atd.). Významný faktor představuje přímý vliv člověka (spontánní sukcese → řízená 

sukcese → blokace sukcese vlivem technických opatření). Bezodtokové poklesové kotliny 

bez ovlivňujících zásahů člověka se stávají poměrně brzy refugii mokřadních a vodních 

rostlinných společenstev. Se stářím zvodnělé plochy a s pokračující sukcesí se vytváří 

kompletní hydrosérie společenstev rostlin s postupným průnikem druhů s úzkou 

ekologickou amplitudou (často druhů vzácných a zvláště chráněných) (Stalmachová, 

1998). 

3.1. Metodika 

 Monitorování (monitoring) je v přírodních vědách i v ochraně přírody často 

uţívaným metodickým postupem. Monitorování (resp. biomonitoring) je v ochraně přírody 

jiţ řadu let vyuţíváno při studiu kvantitativních a kvalitativních změn v populacích 

ohroţených a vzácných druhů rostlin a ţivočichů na řadě lokalit. Výsledky monitorování 

jsou pak pouţívány pro management těchto lokalit.  

 Metodiku zjišťování floristicko - vegetačních poměrů zájmové oblasti bychom 

mohli rozdělit na dvě části. První zahrnuje floristický inventarizační průzkum, jehoţ cílem 

je zaznamenat pokud moţno co nejvíce rostlinných druhů. Na něj navazuje část druhá - 

fytocenologické zhodnocení a popis současného stavu vegetace v rámci segmentace 
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jednotlivých biotopů.  Rostliny se vyskytují v přírodě v určitých společenstvech víceméně 

pravidelně a jsou jim věrné (coţ zde aţ tak neplatí vzhledem ke změnám abiotických 

podmínek). Studium rostlinných společenstev je zaloţeno na syntetických znacích 

fytocenóz vztaţených na abstraktní typizované jednotky nebo rostlinné asociace, zejména 

učení o tzv. fidelitě druhů. Pro typizaci jsou rozhodující zejména druhy charakteristické a  

v případě jejich nedostatečného zastoupení tzv. význačná druhová kombinace.  

 Podkladem pro syntézu je analytická fáze - sběr dat, tj. pořizování 

fytocenologických snímků formou zápisu dat o konkrétní vegetaci.  K základním údajům  

o stanovišti (lokalizace, expozice/orientace, velikost plochy snímku, datum, nadmořská 

výška, pokryvnost jednotlivých pater v %) se sepíší populace přítomných druhů a přiřadí se 

jim odhadnutá pokryvnost (plošné zastoupení populací). Abundance a dominance jsou 

dostatečným kvalitativním znakem diferenciace fytocenóz (Moravec, 1994). 

 Plochy byly vybírány na terestrických lokalitách s cílem subjektivně vymezit 

víceméně homogenní uskupení vegetace. Ve všech přítomných patrech byly sepsány 

veškeré druhy rostlin v ploše, s vynecháním nejniţšího mechového patra E 0. Patrovitost - 

E3: stromové patro, E2: keřové patro, E1: bylinné patro, E0: mechové patro. V rámci 

jednotlivých pater byla určena pokryvnost plochy všech druhů. K tomu bylo vyuţito 7 - 

členné stupnice Braun-Blanqueta:          

 r (–) pouze jeden jedinec, pokryvnost zanedbatelná,  

 + více jedinců, pokryvnost malá 

 1 - pokryvnost niţší neţ 5 % 

 2 - pokryvnost 5–25 % 

 3 - pokryvnost 25–50 %  

 4 - pokryvnost 50–75 %  

 5 - pokryvnost 75–100 % plochy  

 Seskupováním snímků konkrétních porostů můţeme vytvořit fyziotypy, coţ jsou 

v podstatě typy přírody či ekosystémů, které jsou vyjadřovány typem vegetace. 

  Syntaxonomická práce se podle curyšsko – montmellierské školy můţe 

rozloţit do 5 postupných pracovních kroků (Moravec, 1994): 

1. analytická fáze - sběr dat (pořizování snímků) 
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2. syntetická fáze - tabelární zpracování 

3. syntaxonomická fáze - vymezení syntaxonu a určení ranku 

4. určení jména syntaxonu - nomenklatorické vymezení 

5. ověření výsledků syntaxonomické práce - zpětně v terénu na konkrétních fytocenózách 

 Před zahájením vlastní inventarizace Kolbek et al. (2004) doporučují 

následující kroky: 

1) seznámení se s publikovanými materiály k širšímu území i s výsledky mapování 

biotopů, 

2) rekognoskací terénu zjistit stav prostředí a diferenciaci ekologických podmínek a vlivů 

člověka. 

 Po pochůzce v terénu je dále potřebné: 

3) vytvořit předběţný mapový podklad s rozšířením jednotlivých rostlinných formací a 

vegetačních typů, 

4) vytvořit předběţný přehled rostlinných společenstev do úrovně ranku odpovídající 

znalostem (formace, typ, třída, řád, svaz, asociace - společenstvo). 

Botanický inventarizační průzkum spočívá v detailní terénní pochůzce všech typů 

biotopů a zaznamenávání co největšího počtu jednotlivých druhů vyskytujících se na dané 

lokalitě. Důleţité je zjištěné druhy zapisovat do zápisníků a v případě nejistoty 

determinace pořizovat fotografické snímky či sběry k pozdějšímu určení. Rovněţ se 

doporučuje zaznamenat fotoaparátem vzácnější druhy, popřípadě provést lokalizace 

pomocí mapy nebo GPS.  

Rostlinný materiál byl určován podle: Klíč ke květeně České republiky (Kubát, 

2002) a webových stránek: www.biolib.cz a www.botany.cz. Většina taxonů byla 

rozpoznána v terénu, a ty, které se nepodařilo identifikovat do druhů, jsou v seznamu 

zařazeny pouze s rodovým názvem a zkratkou sp. místo druhového názvu (Lankisz, 2009). 

K vyhodnocení stavu ohroţenosti jednotlivých taxonů bylo pouţito přílohy č. II. 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. - Seznam zvláště chráněných druhů rostlin, práce Františka 

Procházky (2001): "Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav  

v roce 2000)", následně i regionální (pro cévnaté rostliny podle Sedláčkové & Pláška 

2005) a přílohy č. II. vyhlášky 166/2005 Sb. - Seznam druhů v zájmu evropských 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files16/166_2005.pdf
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společenství, vyskytujících se na území České republiky, v souvislosti s vytvářením 

soustavy NATURA 2000 (Lankisz, 2009). 

Označení zvláště chráněných rostlin podle přílohy č. II. vyhlášky č. 395/1992 Sb.: 

 §1 – kriticky ohroţené 

 §2 – silně ohroţené 

 §3 – ohroţené 

Taxony hodnocené podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR: 

 C1 - kriticky ohroţené taxony cévnatých rostlin  

 C2 - silně ohroţené taxony cévnatých rostlin  

 C3 - ohroţené taxony cévnatých rostlin  

 C4 - vzácnější taxony cévnatých rostlin ČR vyţadující další pozornost 

 V případě, tohoto průzkumu, jeţ mapuje rozsáhlejší oblast, je výhodné ji rozdělit na 

dílčí lokality. Rozdělení bylo provedeno podle vegetačních typů na pět lokalit (fyziotypů): 

1. mokřadní a vodní vegetace bývalých rybníků a zvodnělých poklesových kotlin 

2. břehové porosty kolem vodních ploch a toků (Mlýnka a přítoky) 

3. ruderální a synantropní vegetace antropogenních stanovišť (odvaly a kolejiště) 

4. lesy a lesní společenstva 

5. louky a luční společenstva 

3.2. Mokřadní a vodní vegetace bývalých rybníků a zvodnělých   

 poklesových kotlin 

3.2.1. Význam mokřadů  

 Celosvětová snaha o zachování dosud nevysušených mokřadů a ocenění jejich role 

v přírodě vyvrcholila v roce 1971, kdy byla v Ramsaru (Írán) sjednána úmluva o 

mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva, která 

vešla ve všeobecnou platnost pod názvem Ramsarská konvence. Československo se stalo 
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účastnickým státem této smlouvy v roce 1990, samostatná Česká republika 1. 1. 1993 

(http://www.mzp.cz). 

 V samotné úmluvě jsou mokřady definovány jako „území s močály, slatinami, 

rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i 

tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejichţ 

hloubka při odlivu nepřesáhuje 6 m“ (http://www. ochranaprirody.cz). 

 Tato území patří k nejproduktivnějším ekosystémům na Zemi a spolu s biotopy 

oceánů a tropických pralesů bohuţel také k nejohroţenějším. Po celou historii lidstva bylo 

právě na mokřadech prováděno nejvíce negativních zásahů - kácení luţních lesů, 

meliorace, přeměna na zemědělskou půdu, znečisťování vod atd.  

 Mokřady plní v přírodě celou řadu nezastupitelných úloh  - stabilizují vodní reţim, 

regulují vodní hladinu, jsou zásobárnou vody, protipovodňovou ochranou, čistí vodu, 

pozitivně ovlivňuje klima, hromadí ţiviny a zaručují vysokou rostlinnou i ţivočišnou 

biodiverzitu.  

3.2.2. Charakteristika vegetace 

 Mokřadní a vodní vegetace bývalé rezervace byla jednou z nejhodnotnějších 

fytocenóz v celém regionu. V současnosti na tomto území vznikla a vzniká řada 

antropogenních mokřadů v podobě vodních nádrţí různých velikostí a druhotně 

podmáčené louky. Kdysi bohatá druhová diverzita byla sníţena, přesto zde nalézá vhodné 

ţivotní podmínky řada vzácných druhů rostlin a ţivočichů. 

 Porosty přirozené vegetace této oblasti tvořené svazem Phragmition communis, a 

asociacemi Typhetum angustifoliae, Phragmitetum communis, Glycerietum maximae, 

Typhetum latifoliae, Typhetum laxmannii, Sparganietum erecti, Acoretum calami jsou 

v oblasti litorálu nově vznikajících zatopených ploch nahrazeny iniciálními porosty 

společenstev asociace Rorippo amphibie, Bidention tripartitae a Oenanthion aquaticae.  

 Makrofytní vegetace eutrofních a mezotrofních stojatých vod vytváří porosty 

ponořených nebo na hladině plovoucích vodních rostlin, které kořenují nebo nekořenují 

v substrátu dna. Tato společenstva pokrývají vodní hladinu např. svaz Lemnion minoris 

(asociace Lemnetum minoris a Lemno-Spirodeletum), ale patří zde i druhy volně plovoucí a 

mírně submerzní svazu Utricularion vulgaris s asociacemi Lemno-Utricularietum vulgaris, 

Utricularietum australis. Společenstva natánní a submerzní jsou zastoupena svazem 
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Magnopotamion s asociacemi Elodeetum canadensis, Myriophylletum verticillati, 

Ceratophylletum submers, Potametum nodosi a také svazem Parvopotamion s asociacemi 

Potametum trichoidis, Najadetum marinae, Najadetum minoris a Potametum crispi. 

 Nad vodní hladinu mohou zejména v příbřeţních pásmech a v místech s nepříliš 

velkou hloubkou vody vyčnívat horní části květonosných lodyh některých rostlin, např. 

bublinatky jiţní (Utricularia australis), někdy i jejich vegetativní orgány, např. u řezanu 

pilolistého (Stratiotes aloides). Tyto druhy stejně jako většina ostatních vodních rostlin 

nesnášejí vyschnutí vody v nádrţi, a netvoří proto v závislosti na výšce vodního sloupce 

ani morfologicky rozdílné formy. 

 Z dalších makrofyt nekořenících nebo jen částečně kořenících ve dně se zde 

vyskytuje Stratiotes aloides, který zde byl podobně jako Nymphaea candida (viz obrázek 

č. 4) zřejmě uměle vysazen.  

 

            Obrázek 4 -  Leknín bělostný v jednom z rybníků (foto M. Lankisz, 2010) 
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 Vodní hladinu ještě v nedávné minulosti podle průzkumu (Stalmachová, Špačková 

2001) a také podle aktuálně poslední fotografie (viz obrázek 5), pořízené v Muzeu 

Těšínska, pokrývala vzácně také Salvinia natans. 

 

                Obrázek 5 -  Herbářová položka v podobě Salvinia natans (foto M. Lankisz, 2011) 
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Fytocenologický snímek č. 1 

Louky nad Olší, břeh bývalého Mlýnského rybníka; plocha 16 m
2
; datum snímkování: 20. 

7. 2010; lokalizace: 49°48'18.15"S, 18°34'49.76"V; nadmořská výška 239 m.  

E1: Phragmites australis 1, Carex ovalis r, Juncus articulatus +, Typha latifolia 1, Alisma 

plantago-aquatica r, Bidens frondosa 1, Mentha arvensis +, Glyceria aquaticae +, Cirsium 

balustre +, Achillea milefolium +, Prunella vulgaris +, Carex hirta+, Juncus effusus +, 

Persicaria hydropiper +. 

Fytocenologický snímek č. 2 

Karviná - Darkov; vodní plocha Darkovského moře; plocha 10 m
2
; datum snímkování: 25. 

7. 2010; lokalizace: 49°49'58.89"S, 18°33'16.67"V; nadmořská výška 230 m. 

Potamogeton nodosus 3, Myriophyllum vericillatum 1, Batrachium circinatum 2, Najas 

minor+, Najas marina 1, Ceratophyllum demersum +, Urticularia australis 2 

3.3. Břehové porosty kolem vodních ploch a toků 

 Dotčené území se nachází v nivě řeky Olše, která na něj má velký vliv, jednak 

svým hydrologickým reţimem, a také tím, ţe potok Mlýnka je touto řekou napájen. 

Prostřednictvím povodní (1997 a 2010) řeka komunikuje se zájmovým územím, dochází 

k přenosu semen, diaspor a vegetativních částí rostlin a toto území nejen biologicky 

významně ovlivňuje.  

 Společenstva luţních lesů tvořící fragmentární vegetační kryt podsvazu Ulmenion  

svazu Alno - Ulmion a svazu Salicion albae, tj. porosty tvrdých luhů a stomovitých vrb a 

topolů, které se dnes vyskytují poměrně vzácně na vlhkých stanovištích údolních niv 

velkých řek. Příslušnost k uvedenému společenstvu je dána skupinou charakteristických 

druhů vyskytujících se ve zdejších porostech. Jedná se o: Salix alba, Salix fragilis a 

Populus nigra ve stromovém patru, v bylinném patru převládají vlhkomilné druhy 

Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Galium aparine, Glechoma hederacea, 

Lamium maculatum, Lysimachia vulgaris, Poa palustris, Phalaris arundinacea, 

Symphytum officinale aj. Na poměrně sušších místech dominuje Urtica dioica.  

V zamokřených porostech jsou hojné bahenní a vodní rostliny: Alisma plantago-aquatica, 

Caltha palustris, Carex riparia, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Phragmites australis, 

Typha latifolia aj. Místy se vyskytují liány Calystegia sepium či Humulus lupulus. Keřové 
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patro tvoří zmlazené dřeviny stromového patra, dále především bez černý (Sambucus 

nigra), třešen ptačí (Padus avium), brslen evropský (Euonymus europaea), z vrb je to jíva 

(Salix caprea), vrba nachová (Salix purpurea) a vrba košíkářská (Salix viminalis). 

 Bylinné patro zahrnuje druhy charakteristické pro luţní lesy níţinných řek a 

poměrně bohaté - Anemone nemorosa, Alliaria petiolata, Allium ursinum, Veronica 

hederifolia. Střemchová doubrava a olšina s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), místy 

v komplexu s mokřadními olšinami a společenstvy rákosin a vysokých ostřic, patří  

mezi přirozené porosty podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Rostliny charakteristické  

pro tento podsv. jsou v  niţších polohách reprezentovány druhy Chrysosplenium 

alternifolium nebo Primula elatior, které vytvářejí jarní aspekt. Dále se jedná o Cardamine 

amara, Circaea lutetiana, Geum urbanum a Ranunculus repens.  

 Zbytky břehových porostů nacházející se zejména v jiţní části území jsou ohroţeny 

poklesy, zamokřením a s tím způsobenou změnou půdních poměrů, kácením a černými 

skládkami. Tento tvrdý luh podsv. Querco-Ulmetum se vyvíjel v teplé a relativně suché 

klimatické oblasti Ostravské pánve, na nivních a glejových půdách. Těţší půdy jsou 

jílovito-hlinité aţ jílovité, bohaté ţivinami, občas zaplavované pouze při povodních. 

Průměrná hladina podzemní vody má relativně stejnou výšku jako hladina vody nedaleké 

Mlýnky či lentických vodních ploch.  

 Na těchto místech dominuje ve stromovém patru Quercus robur, dále jsou 

přimíšeny Acer Campestre, Prunus padus, Tilia cordata a Carpinus betulus, ve vlhčích 

polohách Alnus glutinosa a Populus nigra. V keřovém patru se vyskytují Sambucus nigra, 

Prunus padus, Euonymus europaeus a hojně také zmlazené dřeviny stromů. Bylinné patro 

je druhově bohaté a zastupují jej převáţně hygrofilní aţ mezofilní druhy. 

 Na hrázích rybníků a březích Mlýnky rostly v minulosti "hlavaté" vrby a duby letní. 

Vzrostlejší vrby v současnosti přeţívají ve stromořadí nedaleko silnice č. 67 a 

v osamocených remízcích, ale duby (viz obrázek 6) lze nalézt na původních stanovištích,  

i kdyţ jen v jiţní části ZÚ. 
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  Obrázek 6 -  Dominantní dub letní na bývalé hrázi (foto M. Lankisz, 2011) 

 Ekologicky hodnotnou druhovou skladbu stromového a keřového patra zde 

představují druhy Salix alba, Acer campestre, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, 

Crataegus monogyna aj. Jejich existence je ohroţena rozšiřující se hladinou poklesové 

kotliny. 
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 Jediným druhem se schopností se adaptovat z výše jmenovaných je Salix alba, 

přeţití ostatních stromů je přímo závislé na rychlosti zvyšování vodní hladiny, a tak 

většinou dochází k postupnému umírání stromů. 

 Především letité porosty této lokality je potřeba chránit proti kácení, které se zde 

objevuje, a to i v případě, kdy stromy začínají hynout v důsledku dalších poklesů. Mrtvé 

dřevo uhynulých stromů, ať uţ stojící či leţící, ať velké či malé, ať celistvé nebo značně 

prohnilé, má v přírodě nezastupitelnou funkci. Není to jen estetický doplněk břehů, co činí 

mrtvé dřevo tak důleţitým. Důleţitá je především jeho schopnost zadrţovat vodu, 

poskytovat úkryt některým ţivočichům, či zásobovat půdu ţivinami a postupně jí tak 

vracet, co z ní samo načerpalo. Plní tedy funkci substrátu. Kmen padlý do vody můţe 

poskytnout nejen úkryt rybám, ale i hnízdní příleţitost vodním ptákům 

(http://www.priroda.cz). 

 Nejdůleţitější vlastností mrtvého dřeva je to, ţe vytváří biotop pro mnoho druhů 

ţivočichů, z nichţ je dnes řada zvláště chráněných, právě v důsledku jejich absence  

v krajině. Dřevo mrtvých stromů představuje útočiště pro arborikolní hmyz, netopýry, 

ptáky a také savce. Lišejníky, mechy a houby napomáhají koloběhu ţivin a pomalu 

rozkládají dřevní biomasu. 

Fytocenologický snímek č. 3 

Karviná - Darkov; břehový porost starého zvodnělého poklesu; plocha 100 m
2
; datum 

snímkování: 20. 7. 2010; lokalizace: 49°49'44.90"S, 18°32'39.42"V; nadmořská výška 233 

m. 

E3: Quercus robur 1, Betula pendula 2; E1: Carex brizoides 3, Rubus fruticosus 2, 

Lysimachia nummularia 1, Eupatoria cannabinum +, Impatiens noli-tangere+, Achillea 

millefolium 1, Mycelis muralis +, Oxalis acetosella +, Tussilago farfara 1, Galeopsis 

speciosa +, Scrophularia nodosa +, Ajuga reptans 1, Prunella vulgaris +, Aegopodium 

podagraria 1, Stellaria nemorum +, Athyrium filix-femina +.  

Fytocenologický snímek č. 4 

Karviná - Darkov; louka u Mlýnky; plocha 4 m
2
; datum snímkování: 20. 7. 2010; 

lokalizace: 49°49'50.35"S, 18°33'17.36"V; nadmořská výška 229 m. 



Martin Lankisz: Floristicko - vegetační poměry v DP Dolu ČSM - Louky 
 

 

2011  19 

 

E1: Dactylis glomerata 1, Lolium perenne 2, Leucanthemum vulgare 1, Plantago major 1, 

Poa annua 1, Festuca pratensis +, Leontodon autumnalis +, Alopecurus pratensis +, 

Campanula patula +, Lychnis flos-cuculi +, Taraxacum sect. Ruderalia +, Plantago 

lanceolata +, Poa pratensis +, Phleum pratense +, Belis perenis +, Lathyrus tuberosus +, 

Vicia cracca +, Ajuga reptans +. 

3.4. Ruderální a synantropní vegetace antropogenních stanovišť 

 (odvaly a kolejiště) 

Skládky anorganického odpadu, odvaly hlušiny, skrývky zeminy, vybetonované 

nebo asfaltované plochy, dlaţby a podobná stanoviště s odstraněnou nebo nevyvinutou 

půdou osídlují ruderální druhy rostlin. Porosty ruderálních rostlin poměrně rychle 

pokrývají antropogenní půdy různého původu a urychlují tak proces obnovy vegetačního 

krytu a vazeb v biocenózách. Vegetační kryt ovlivňuje příznivě extrémní výkyvy 

povrchových teplot a vlhkost vzduchu, ovlivňuje mikroklimatické poměry v jejich okolí, 

podílejí se na čištění vod v odpadních nádrţích apod. Přispívají k úpravě vodního reţimu 

vysýchavých nebo naopak zamokřených půd, omezují vodní a větrnou erozi půd, sniţují 

prašnost apod. Vzhledem k uvedeným vlastnostem plní ruderální vegetace významnou 

sanační funkci v průmyslových oblastech (Stalmachová 1994). 

Mezi tuto skupinu lze pro jednoduchost a úplnost začlenit i vegetaci rostoucí  

na náspu ţelezničního tělesa i přímo v kolejišti, protoţe podklad je zde tvořen stejně jako 

v případě odvalů antropogenním substrátem. Srovnatelné abiotické podmínky a poměry 

nám prozrazuje i podobná rostlinná skladba obou stanovišť, nicméně určité rozdíly zde lze 

nalézt. Zatímco u odvalů, které jsou zde tvořeny karbonskými sedimenty, probíhá iniciální 

stádium sukcese, jeţ se do pokročilejších stádií díky rekultivaci dnes jiţ většinou 

nedostane, v případě ţelezničního tělesa je situace poněkud jiná.  

Odvaly v zájmovém území neustále vznikají a stávající nezrekultivované jsou dále 

navrstvovány novou vytěţenou hlušinou. Vzniká tak prostor pro primární sukcesi, 

poněvadţ substrát je jalový bez jakýchkoliv diaspor či vegetativních rostlinných částí.  

U ţelezničního tělesa je podobná situace pouze v jiţním úseku trati, kde vlivem poklesů 

musí být pláň ţelezničního spodku neustále podsypávána, v tomto případě také hlušinou, 

čímţ vznikají zatím srovnatelné podmínky. 
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Iniciální stádium sukcese má v případě odvalů nedlouhého trvání, a to díky 

rekultivaci krajiny, kdy je území zaváţeno vrstvou zeminy. Poté je v rámci biologické 

rekultivace obnovován porost osazovacími a výsevními principy. Zde nastává jiţ sukcese 

sekundární. Rozvinout se do dalších stádií můţe u starších deponií nebo 

v nezrekultivovaných místech, stejně jako porosty na méně frekventovaných kolejích a 

vlečkách.  

V případě dráţního tělesa dochází na frekventovaných tratích k disturbanci 

vegetace, a to vlivem herbicidních postřiků, které správce ţelezničních dopravních cest 

pravidelně provádí. I zde není vše stoprocentní a tak se okrajové části zanedlouho zelenají. 

Specifické pro toto liniové území je výskyt invazních rostlin transportovaných 

prostřednictvím ţelezniční dopravy.  

Rostlinné invaze představují jeden z váţných problémů současnosti, který je 

důsledkem intenzivní globalizace světa. Překonání bariéry tisíců kilometrů, které v přírodě 

můţe trvat i miliony let, bylo zkráceno na období pouhých stovek, či dokonce desítek let. 

Významnou cestou přísunu adventivních rostlin (tedy i invazivních druhů) je právě 

ţelezniční doprava, zvláště nádraţí v okolí ramp, skladištních a odstavných kolejí, skladů, 

ale i samotná kolejiště a nástupiště. Výskyt rostlin na ţelezničních stanicích vyţaduje 

stálou pozornost (http://botany.cz).  

V mikroreliéfech, kde je dostatečně vlhký substrát, probíhá iniciální stádium 

sukcese, stanoviště osidluje spontánně Chamerion dodonaei - ta je lokálně monokulturní, 

lokálně se formuje společenstvo s Chamerion dodonaei a Reseda lutea (Stalmachová, 

1998). 

Na antropogenních plochách se sporadicky vyskytuje vegetace svazu Dauco 

carotae-Melilotion s převahou dvouletých aţ vytrvalých druhů. Porosty jsou zde většinou 

bohaté s diagnostickými druhy Artemisia vulgaris, Melilotus albus, Solidago canadensis a 

Tanacetum vulgare. Silně vysychající nevyvinuté půdy s velkým mnoţstvím skeletu 

kolonizuje společenstvo asociace Melilotetum albo-officinalis, jehoţ hlavní představitelé 

Daucus carota, Echium vulgare, Melilotus officinalis jsou heliofilní a také mírně 

termofilní. Na suché a prosluněné hlušině se vytvářejí také společenstva s Chenopodium 

botrys, Oenothera biennis či Senecio viscosus. 

Teplomilná ruderální vegetace těchto stanovišť zahrnuje také asociaci Berteroerum 

incanae s dominující šedivkou šedou (Berteroa incana) v zápoji s Carduus acanthoides, 
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Centaurea stoebe, Cichorium intybus, Reseda lutea. Mezi jednoleté ruderální druhy hojně 

rozšířené patří také invazní neofyty Erigeron annuus a Conyza canadensis. Hojně se 

vyskytující trávou je Digitaria sanguinalis, na kterou později v létě navazuje Bromus 

tectorum patřící do vegetace suchých trávníků třídy Festuco-Brometea.  

Jednou z mnoha invazních rostlin zde nalezených je statná bylina Bunias orientalis  

(viz obrázek 7).  

 

       Obrázek 7 -  Rukevník východní (Bunias orientalis) v kolejišti (foto M. Lankisz, 2010) 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id42515/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id42515/
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Původní rodinná zástavba dnes jiţ v popisovaném území neexistuje, pozemky byly 

vykoupeny důlní společností, domy a zeleň zlikvidovány. Jedinou zachovalou stavbou je 

kostel Sv. Barbary. Na místě, kde byla kdysi obdělávaná půda (orná půda, sady, zahrady, 

aleje, veřejná zeleň apod.) jsou dnes výsypky hlušiny, poklesové kotliny, ale převáţně 

rumiště vzniklá na místě zdemolované zástavby, kde se úspěšně rozšiřují ruderální druhy, 

především Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos,  Conyza canadensis, Arctium 

tomentosa.  

Na části území proběhla a neustále probíhá rekultivace krajiny, kdy při lesnické 

rekultivaci byly pouţity převáţně listnaté asanační dřeviny, které by měly být vybírány 

v souladu s fytogeografickou a vegetační charakteristikou daného území. Na nově 

vzniklém ekotopu se uplatňují zejména druhy se širokou ekologickou amplitudou a druhy 

odolné vůči extrémním podmínkám (vysoké teploty, sucho, imise).  

Ostatní společenstva patřící do této skupiny vegetace jsou uvedeny v tabulce 1.  

Fytocenologický snímek č. 5 

Louky nad Olší; svah odvalu s jihozápadní orientací, plocha 25 m
2
; datum snímkování: 23. 

6. 2010; lokalizace: 49°48'50.49"S, 18°33'50.25"V; nadmořská výška 239 m. 

E1: Calamagrostis epigejos 1, Conyza canadensis 1, Epilobium dodonaei 1, Echium 

vulgare +, Oenothera biennis agg. +, Pastinaca sativa +. 

Fytocenologický snímek č. 6 

Karviná - Darkov; prostor kolejiště, plocha 10 m
2
; datum snímkování: 25. 5. 2010; 

lokalizace: 49°49'30.52"S, 18°32'49.24"V; nadmořská výška 237 m. 

E1: Echium vulgare 2, Cardaminopsis arenosa 1, Centaurea stoebe 1, Bromus tectorum 1, 

Bertoroa incana 1, Euphorbia cyparisias +, Geranium robertianum +, Cerastium  

arvense +. 
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             Tabulka 1 -  Charakteristika ruderální a synantropní vegetace (M. Lankisz, 2011) 

                            Ruderální a synantropní vegetace 

Společenstvo Svaz, asociace Stanoviště Poznámka 

ruderální 

bylinná 

vegetace 

mimo sídla 

Urtico-

Aegopodietum 

aj.     

přirozená i 

antropogenní občas 

narušována, 

ruderalizované břehy 

vodních ploch, 

příkopy, okraje cest, 

polí, většinou polostín 

na bývalých loukách aj, 

opuštěných místech častá invaze 

třtiny křovištní (Calamagrostis 

epigejos), zlatobýlu kanadského a 

obrovského (Solidago 

canadensis, S. gigantea),  

v břehových porostech  

i jinde křídlatek (Reynoutria sp.) 
  

  

Deschampsion 

cespitosae 

deprese aluvií, 

podmáčená 

stanoviště, 

zaplavované louky 

(často antropogenní) 

často se mísí s vegetací letněných 

rybníků 

křoviny 

s ruderálními 

a 

nepůvodními 

druhy   

Sambuco 

racemosae-

Salicion caprae 

křovitá společenstva 

pasek a ruderálních 

stanovišť – na 

pustých místech 

roztroušeně    

lesní kultury  

s 

nepůvodními 

dřevinami 

Vysazený Picea 

abies, Pinus 

sylvestris, místy 

také Larix 

decidua; z 

listnáčů 

Fraxinus 

excelsior, 

Populus 

✕canadensis, 

Quercus rubra 

část Louckého lesa 

zasahující  

do zájmového území 

v posledních letech tendence 

eliminace zejména Picea abies a 

jeho náhrada vhodnějšími druhy 

nálety 

pionýrských 

dřevin  

Betula pendula, 

Populus sp., 

Robinia 

pseudacacia a 

Salix caprea. 

nelesní plochy mimo 

sídla, menší lesíky 

vzniklé na nelesní 

půdě, polní remízky, 

odvaly, výsypky aj. 

vytváří pro sebe i jiné rostliny 

vhodné půdní podmínky 

(nitrifikace), významná role  

v podobě spontánní sukcese 

antropické krajiny 
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3.5. Lesy a lesní společenstva 

Území nivy řeky Olše bylo před zásahem člověka téměř zcela pokryto listnatými 

lesy a křovinami (viz obrázek 8). Údolní jasanovo-olšové luhy vytvářely mozaiku porostů 

mokřadních olšin sv. Alnion incanae, respektive podsv. Alnenion glutinoso-incanae 

společně se střemchovou jaseninou as. Pruno-Fraxinetum. Tyto luhy jsou dnes omezeny 

na malé plochy okolo rybníků a nesouvislé pruhy zeleně nedaleko Mlýnky.  

Převaţujícími původními lesními společenstvy mimo údolní nivy jsou podmáčené 

dubové bučiny (Carici-Quercetum).  Jak luţní lesy, tak dubové bučiny se zde zachovaly 

pouze fragmentárně (Lankisz, 2009). 

                   

            Obrázek 8 - Mapa potencionální přirozené vegetace (Neuhäuslová,1998) 
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Vrbové a topolové luhy sv. Salicion triandrae, Salicion albae a as. Salici-

Populetum, zde zaujímají nejvlhčí místa ZÚ a také vytvářejí břehové porosty podél 

Mlýnky, po loňských povodních však byly kolem říčky v mnoha úsecích redukovány. 

V souvislosti s klesajícím vlhkostním gradientem půdy přecházejí v střemchovou jaseninu.  

V jiţní části území se můţeme setkat s dubohabrovymi hájemi (Carpinion), 

konkrétně s polonskými dubohabřinami svazu Tilio-Carpinetum, zvláště na terasách. 

Meze, remízky, lesní lemy a okrajové porosty lze začlenit mezi společenstvo 

mezofilních křovin sv. Berberidion, který zde představuje interakční prvek ekotonálního 

charakteru mající příznivé působení na ekologickou stabilitu krajiny.  

Lesy a lesní porosty patří v zájmovém území k maloplošným krajinotvorným 

sloţkám. Výjimku tvoří komplex Louckého lesa na jiţním okraji dobývacího prostoru 

Dolu ČSM a. s. Přitom mimoprodukční význam lesů v krajině je velmi dobře znám 

(Stalmachová, 1998). 

Lesní společenstva jsou tvořena převáţně smíšenými porosty, které jsou většinou 

uměle vysázené a doplněné spontánně se rozšiřujícími dřevinami a keři. Ve stromovém 

patru dominuje Acer platanoides, Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior, 

Ouercus robur, Quercus rubra, Tilia cordata, Carpinus betulus s příměsí Sorbus 

aucuparia, Robinia pseudoacacia, Salix alba aj. V jiţní části území se nachází lesní porost 

s převahou jehličnatých uměle vysazených druhů Picea abies, Pinus sylvestris, Larix 

decidua a několika jedinci Pinus nigra.  

Klasifikace těchto společenstev je pro jejich fytocenologickou nevyhraněnost 

obtíţná. Druhové sloţení je ovlivněno vysazovacími plány a lesním hospodařením, kdy 

většina těchto porostů je vysazena uměle. Proto zde dochází k interferenci se společenstvy 

uvedenými v kapitole 3. 5. viz tabulka 1. 

Fytocenologický snímek č. 7 

Louky nad Olší; lesní porost; plocha 25 m
2
; datum snímkování: 15. 5. 2010; lokalizace: 

49°48'49.13"S, 18°33'32.27"V; nadmořská výška 259 m. 

E3: Quercus robur 2, Populus tremula 1, Acer platanoides 1, Populus x canadensis 1, 

Tilia cordata 1, Betula pendula 1, Alnus glutinosa +, Prunus padus +, Salix fragilis +, 

Robinia pseudacacia +; E2: Rubus fruticosus 3, Sambucus nigra 1, Prunus padus 1, 

Crataegus monogyna +, Euonymus europaea +; E1: Aegopodium podagraria 3, Urtica 
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dioica 2, Galium aparine 1, Lamium maculatum 1, Glechoma hederacea 1, Reynoutria 

japonica 1, Filipendula ulmaria 1, Viola reichenbachiana +, Lysimachia nummularia +, 

Geum urbanum +, Stachys sylvatica +, Ranunculus repens -. 

Fytocenologický snímek č. 8 

Louky nad Olší; část komplexu Louckého lesa; plocha 400 m
2
; datum snímkování: 23. 6. 

2010; lokalizace: 49°48'50.49"S, 18°33'50.25"V; nadmořská výška 239 m. 

E3: Picea abies 4, Quercus robur 1, Larix decidua 1; E1: Carex brizoides 5, Poa 

nemoralis +; E2: Rubus fruticosus 3, Frangula alnus 1, Sambucus nigra 1, Betula pendula 

+ Sorbus aucuparia +, E1: Carex brizoides 4, Urtica dioica 1, Athyrium filix-femina 1, 

Humulus lupulus 1, Galium aparine +, Maianthemum bifolium +, Oxalis acetosella +. 

3.6. Louky a luční společenstva 

 Do této skupiny byla začleněna i společenstva osidlující plochy hospodářsky 

vyuţívané i nevyuţívané orné půdy leţící ladem, často jde o zrekultivovaná území  

bez výsadby dřevin, paseky, okraje cest, stráně a ostatní nelesní plochy, u kterých nebyla 

vhodná klasifikace mezi výše uvedené fyziotypy.  

 Hlavním ekologickým gradientem, který ovlivňuje druhové sloţení středoevropské 

luční vegetace je půdní vlhkost a druhým nejvýznamnějším je kombinovaný gradient pH a 

dostupnost ţivin (Elengerg, 1996). 

 Změny způsobené poklesy území a zvyšování hladiny podzemní vody směřuje 

vývoj lučních společenstev k vlhkým loukám. S rostoucí vzdáleností od břehů bývalých 

Louckých rybníků současně s ubývající vlhkostí půdy klesá také pH a to od hodnot 

neutrálních k hodnotám mírně kyselým. Dotování ze zdrojů podzemních vod způsobuje 

mírnou salinitu a tím pádem i vyšší pH těchto vod. Tyto gradienty jsou dobře zjistitelné 

zvláště u poklesů, kde břehy velmi pozvolna klesají, a v závislosti na nich se mění i 

druhová skladba rostlin.  

 Podle gradientu vlhkosti se třída Molinio-Arrhenatheretea  tradičně dělí na dva 

řády. Řád Arrhenetheretalia elatioris Tüxen 1931 zahrnuje mezofilní louky a pastviny a 

řád Molinietalia caeruleae Koch 1926 vlhké louky (Chytrý, 2007). 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id41082/
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 Na mezofilních ovsíkových loukách svazu Arrhenatherion elatioris dominují 

výběţkaté trávy s druhy Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens 

doplněné trávami niţšího vzrůstu Festuca pratensis, Festuca rubra, Poa pratensis. 

Diagnostickými druhy tohoto sv. jsou např. Campanula patula nebo Leontodon hispidus.  

 Aluviální psárkové louky sv. Alopecurion pratensis představují zapojené luční 

porosty na fluvizemích nebo glejích nepravidelně zaplavované např. při loňských 

povodních. V ZÚ se nacházejí i v těsné blízkosti poklesů s vysokou hladinou podzemní 

vody, kde při déle trvající stagnaci vody dochází k zarůstání mohutnými trsy trávy 

Deschampsia cespitosa. Kromě typického Alopecurus pratensis jsou dalšími druhy 

Agrostis stolonifera, Holcus lanatus, Glechoma hederacea, Ranunculus repens a 

v narušených stanovištích nitrofilní Urtica dioica nebo Taraxacum sect. Ruderalia. Porosty 

jsou velmi husté s pokryvností aţ 100 %.  

 Pokud louky předchozího svazu nejsou pravidelně koseny, mohou přecházet na 

společenstva vlhkých pcháčových luk (Calthion palustris) s dominantními širokolistými 

bylinami Caltha palustris a zejména pcháči Cirsium oleraceum a Cirsium palustre. 

Přítomny mohou být také trávy Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum, Poa trivialis, 

Carex nigra nebo vlkomilné druhy Filipendula ulmaria, Myosotis palustris, Scirpus 

sylvaticus aj.  

 Vývoj na zrekultivovaných plochách by měl podle osevních postupů směřovat 

k travním a lučním společenstvům. Neţ se tak stane, nabízí prostor pro mnoho pionýrských 

druhů např. Tussilago farfara, Equisetum arvense, mezi nimiţ lze někdy objevit i vzácnější 

taxon, jako například Campanula Glomerata (viz obrázek 9). 

 Fytocenologický snímek č. 8 

Louky nad Olší; luční porost; sklon mírný severovýchodní; plocha 1 m
2
; datum 

snímkování: 23. 6. 2010; lokalizace: 49°48'1.15"S, 18°34'17.39"V; nadmořská výška 239 

m. 

E1: Alopecurus pratensis 2, Festuca pratensis 1, Dactylis glomerata 1, Lolium perenne 1, 

Phleum pratense 1, Achillea millefolium 1, Plantago major +, Capsela bursa-pastoris +, 

Leucanthemum vulgare +, Prunella vulgaris +, Leontodon autumnalis +. 
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     Obrázek 9 - Zvonek klubkatý na zrekultivované ploše (foto M. Lankisz, 2009). 
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4. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

4. 1. Komentář ke zpracování výsledků  

 Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 3. 2., zjištěné rostliny byly abecedně setříděny a 

vyhodnoceny podle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny. Ve vyhlášce jsou uvedeny v příloze č. II, III druhy kriticky 

ohroţené, silně ohroţené a ohroţené. Ve sloupci tabulky pod názvem "ČR" jsou vyznačeny 

ohroţené druhy podle práce Procházky (2001): "Černý a červený seznam cévnatých rostlin 

České republiky (stav v roce 2000)". Další sloupec "MSK" hodnotí taxony  

podle Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje regionální 

(Sedláčková, Plášek 2005). Ve sloupci "Fyziotyp" jsou uvedena čísla fyziotypů neboli 

vegetačních typů, ve kterých byly jednotlivé rostliny nalezeny. Toto přiřazení je poměrně 

orientační, jelikoţ některé druhy mají širokou ekologickou amplitudu, jsou kosmopolitní a 

obsazují stanoviště s nevyhraněným charakterem. Hodnoceny byly podle toho, v jakém 

biotopu byly aktuálně nalezeny.               

    

       Obrázek 10  - Sněženka podsněžník nedaleko Mlýnky (foto M. Lankisz, 2011) 
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 Vyhláška 166/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vznikla 

v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000. Jediným druhem vyskytujícím se  

v příloze č. II. - seznam druhů v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území 

České republiky, je Galanthus nivalis (viz obrázek 10). 

 V poznámce jsou uvedeny další doplňující informace, zdali jde o dřevinu, invazní 

rostlinu, naturovský druh, popř. odkaz na fotografii. 

Tabulka 2 - Zjištěné rostliny v zájmovém území 

Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Acer negundo javor jasanolistý 
   

3, 4 
invazní, 

dřev. 

Acer platanoides javor mléč 
   

2, 4 
 

Acer pseudoplatanus javor klen 
   

2, 4 dřevina 

Acorus calamus puškvorec obecný 
   

1 
 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha 
   

3, 4 
 

Aesculus hippocastanum jírovec maďal 
   

2, 4 dřevina 

Aethusa cynapium tetlucha kozí pysk 
   

2, 5 
 

Agrimonia eupatoria řepík lékařský 
   

5 
 

Agrostis stolonifera psineček výběžkatý 
   

5 
 

Achillea millefolium řebříček obecný 
   

3, 5 
 

Ajuga reptans zběhovec plazivý 
   

4, 5 
 

Alchemilla vulgaris kontryhel obecný 
   

5 
 

Alisma plantago-aquatica žabník jitrocelový 
   

1 
 

Alliaria petiolata česnáček lékařský 
   

2, 4 
 

Alnus glutinosa olše lepkavá 
   

1, 4 dřevina 

Alopecurus aequalis psárka plavá 
   

1, 2 
 

Alopecurus pratensis psárka luční 
   

5 
 

Anagallis arvensis drchnička rolní 
   

5, 3 
 

Anemone nemorosa sasanka hajní 
   

4 
 

Anemone ranunculoides sasanka pryskyřníkovitá 
  

C4 4 
 

Angelica sylvestris děhel lesní 
   

4 
 

Anchusa officinalis pilát lékařský 
 

C4 
 

3 
 

Anthemis arvensis rmen rolní 
   

3, 5 
 

Anthoxanthum odoratum tomka vonná 
   

5 
 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní 
   

4 
 

Arctium lappa lopuch větší 
   

3, 5 
 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý 
   

3, 5 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Armoracia rusticana křen selský 
   

5 
 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 
   

3, 5 invazní 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 
   

3 
 

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkoliský 
   

2, 3 
 

Athyrium filix-femina papratka samičí 
   

4 
 

Atriplex patula lebeda rozkladitá 
   

3 
 

Barbarea vulgaris barborka obecná 
   

2 
 

Batrachium circinatum  lakušník okrouhlý 
 

C4a C4 1 
 

Batrachium trichophyllum  lakušník niťolistý 
 

C3 C2 1 
 

Bellis perennis sedmikráska obecná 
   

3, 5 
 

Berteroa incana šedivka šedá 
   

3 
 

Betula pendula bříza bělokorá 
   

2, 3 dřevina 

Bidens frondosa dvouzubec černoplodý 
   

1, 2 
 

Bidens tripartita dvouzubec trojdílný 
   

1, 2 
 

Brachypodium sylvaticum válečka lesní 
   

4 
 

Bromus tectorum sveřep střešní 
   

3 
 

Bunias orientalis rukevník východní 
   

3 
invazní, viz 
obrázek 7 

Butomus umbellatus šmel okoličnatý 
 

C3 C1 1 
 

Calamagrostis canescens třtina šedavá 
   

1, 2 
 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní 
   

1, 2 
 

Callitriche cophocarpa  hvězdoš mnohotvarý 
   

1 
 

Callitriche stagnalis hvězdoš kalužní 
   

1 
 

Caltha palustris blatouch bahenní 
   

1 
 

Calystegia sepium opletník plotní 
   

2 
 

Campanula glomerata zvonek klubkatý 
   

5 
viz obrázek 

9  

Campanula patula zvonek rozkladitý 
   

5 
 

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 
   

2, 4 
 

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka 
   

3, 5 
 

Cardamine amara řeřišnice hořká  
   

4 
 

Cardamine pratensis řeřišnice luční 
   

5 
 

Cardaminopsis arenosa řeřišničník písečný 
   

3 
 

Carduus acanthoides bodlák obecný 
   

3, 5 
 

Carex acuta ostřice štíhlá 
   

1, 2 
 

Carex bohemica ostřice šáchorovitá 
 

C4a C2 1, 2 
 

Carex brizoides ostřice třeslicovitá 
   

1, 4 
 

Carex hirta ostřice srstnatá 
   

1, 2 
 

Carex nigra ostřice obecná 
   

1, 2 
 

Carex ovalis  ostřice zaječí 
   

1, 2 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor 
 

C4a C2 1, 2 
 

Carex remota ostřice řídkoklasá 
   

1, 2 
 

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá 
   

1, 2 
 

Carex vulpina ostřice liščí 
   

1, 2 
 

Carpinus betulus habr obecný 
   

4 dřevina 

Centaurea jacea chrpa luční 
   

5 
 

Centaurea stoebe chrpa latnatá 
   

3 
 

Cerastium arvense rožec rolní 
   

3 
 

Cerastium holosteoides rožec obecný 
   

5 
 

Ceratophyllum demersum růžkatec ponořený 
   

1 
 

Ceratophyllum submersum růžkatec potopený §2 C1 C1 1 
 

Cichorium intybus čekanka obecná 
   

3, 5 
 

Circaea lutetiana čarovník pařížský 
   

4 
 

Cirsium arvense  pcháč oset 
   

3, 5 invazní 

Cirsium oleraceum pcháč zelinný 
   

1, 5 
 

Cirsium palustre  pcháč bahenní 
   

5 
 

Clinopodium vulgare klinopád obecný 
   

4 
 

Conyza canadensis turanka kanadská 
   

3 invazní 

Cornus sanguinea svída krvavá 
   

2 dřevina 

Corydalis cava dymnivka dutá 
   

4 
 

Corylus avellana líska obecná 
   

4 dřevina 

Crataegus laevigata hloh obecný 
   

4 dřevina 

Crataegus monogyna hloh jednosemenný 
   

4 dřevina 

Crepis biennis škarda dvouletá 
   

5 
 

Cuscuta europaea kokotice evropská 
   

5 
 

Dactylis glomerata srha laločnatá 
   

5 
 

Daucus carota mrkev obecná 
   

3, 5 
 

Deschampsia caespitosa metlice trsnatá 
   

2, 5 
 

Digitaria sanguinalis rosička krvavá 
   

3 invazní 

Dryopteris filix-mas kapraď samec 
   

4 
 

Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha 
   

3 invazní 

Echium vulgare  hadinec obecný 
   

3 
 

Eleocharis ovata bahnička vejčitá 
 

C3 C1 1 
 

Eleocharis palustris bahnička mokřadní 
   

1 
 

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá 
   

3, 4 
 

Epilobium ciliatum vrbovka žláznatá 
   

3, 5 invazní 

Epilobium dodonaei vrbovka rozmarýnolistá 
 

C4 
 

3 
 

Epilobium hirsutum vrbovka chlupatá 
   

2 
 

Epilobium roseum vrbovka růžová 
   

2 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Equisetum arvense přeslička rolní 
   

5 
 

Equisetum fluviatile přeslička poříční 
   

1 
 

Equisetum palustre přeslička bahenní 
   

1 
 

Equisetum sylvaticum přeslička lesní 
   

4 
 

Equisetum telmateia přeslička největší 
 

C4a C4 1, 4 
 

Erigeron annuus turan roční 
   

3 invazní 

Erodium cicutarium pumpava obecná 
   

3 
 

Erysimum hieracifolium trýzel jestřábnikolistý 
 

C4 
 

5 
 

Euonymus europaea brslen evropský 
   

4 dřevina 

Eupatorium cannabinum sadec konopáč 
   

4 
 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka 
   

3 
 

Euphorbia esula pryšec obecný 
   

5 
 

Fagus sylvatica buk lesní 
   

4 dřevina 

Fallopia convolvulus  opletka obecná 
   

3 
 

Festuca gigantea kostřava obrovská 
   

5 
 

Festuca pratensis kostřava luční 
   

5 
 

Festuca rubra kostřava červená 
   

5 
 

Festuca sp.  kostřava sp. 
   

5 
 

Ficaria verna orsej jarní 
   

4 
 

Filipendula ulmaria tužební jilmový 
   

4 
 

Fragaria vesca jahodník obecný 
   

4 
 

Frangula alnus krušina olšová 
   

4 dřevina 

Gagea lutea křivatec žlutý 
   

4 
 

Galanthus nivalis sněženka podsněžník §3 C3 C3 2 
Natura 

2000, viz 
obrázek 10 

Galeobdolon luteum pitulník žlutý 
   

4, 5 
 

Galeopsis speciosa konopice sličná 
   

4 
 

Galinsoga parviflora pěťour malokvětý 
   

3 
 

Galium aparine svízel přítula 
   

4, 5 
 

Galium mollugo svízel povázka 
   

5 
 

Galium palustre svízel bahenní 
   

1, 2 
 

Geranium columbinum kakost holubičí 
   

3 
 

Geranium palustre kakost bahenní 
   

2, 5 
 

Geranium phaeum kakost hnědočervený 
   

4 
 

Geranium robertianum kakost smrdutý 
   

3 
 

Geum urbanum kuklík městský 
   

2, 4 
 

Glechoma hederacea poponec břečťanovitý 
   

2, 5 
 

Glyceria aquatica zblochan vodní 
   

1 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Glyceria fluitans  zblochan vzplývavý 
   

1 
 

Helianthus tuberosus slunečnice topinambur 
   

3 invazní 

Hieracium murorum jestřábník zední 
   

4 
 

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček 
   

5 
 

Hieracium umbellatum jestřábník okoličnatý 
   

5 
 

Holcus lanatus medyněk vlnatý 
   

5 
 

Humulus lupulus chmel otáčivý 
   

4 
 

Hypericum perforatum  třezalka tečkovaná 
   

5 
 

Chaerophyllum aromaticum krabilice zápašná 
   

4 
 

Chelidonium majus vlaštoviční větší 
   

3, 5 
 

Chenopodium polyspermum merlík mnohosemenný 
   

3 
 

Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá 
   

2, 4 invazní 

Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá 
   

2, 4 
 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá 
   

2, 4 invazní 

Iris pseudacorus kosatec žlutý 
   

1, 2 
 

Juncus articulatus sítina článkovaná 
   

1, 2 
 

Juncus bufonius sítina žabí 
   

1, 2 
 

Juncus effusus sítina rozkladitá 
   

1, 2 
 

Juncus tenuis sítina tenká 
   

1, 2 
 

Lactuca serriola locika kompasová 
   

3 invazní 

Lamium maculatum  hluchavka skvrnitá 
   

4 
 

Lamium purpureum hluchavka nachová 
   

3, 5 
 

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý 
   

5 
 

Lathyrus vernus hrachor jarní 
   

4 
 

Leersia oryzoides tajnička rýžovitá 
 

C3 C3 1 
 

Lemna minor okřehek menší 
   

1 
 

Lemna trisulca okřehek trojbrázdý 
 

C4a C4 1 
 

Leontodon autumnalis máchelka podzimní 
   

5 
 

Leontodon hispidus máchelka srstnatá 
   

5 
 

Lepidium campestre řeřicha chlumní 
   

3, 5 
 

Leucanthemum vulgare kopretina bílá 
   

5 
 

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 
   

3, 4 dřevina 

Linaria vulgaris lnice květel 
   

3, 5 
 

Lolium perenne jílek vytrvalý 
   

5 
 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý 
   

3, 5 
 

Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá 
   

3, 5 
 

Luzula campestris bika ladní 
   

5 
 

Lycopus europaeus karbinec evropský 
   

1, 2 
 

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční 
   

5 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Lysimachia nummularia vrbina penízková 
   

4 
 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná 
   

2 
 

Lythrum salicaria kyprej vrbice 
   

2 
 

Maianthemum bifolium pstřoček dvoulistý 
   

4 
 

Matricaria discoidea heřmánek terčovitý 
   

3 
 

Matricaria recutita heřmánek pravý 
   

3, 5 
 

Medicago lupulina tolice dělelová 
   

3 
 

Medicago sativa tolice setá 
   

5 
 

Melampyrum nemorosum černýš hajní 
   

4 
 

Melilotus albus komonice bílá  
   

3 
 

Melilotus officinalis komonice lékařská 
   

3 
 

Mentha arvensis máta rolní 
   

2 
 

Mentha longifolia máta dlouholistá 
   

4 
 

Microrrhinum minus hledíček menší 
   

3 
 

Milium effusum pšeníčko rozkladité 
   

5 
 

Mycelis muralis mléčka zední 
   

4 
 

Myosotis arvensis  poměnka rolní 
   

5 
 

Myosotis palustris poměnka bahenní 
   

1 
 

Myosoton aquaticum křehkýš vodní 
   

4 
 

Myriophyllum spicatum stolístek klasnatý 
   

1 
 

Najas marina řečanka přímořská 
 

C2 C2 1 
 

Najas minor řečanka menší §1 C1 C2 1 
 

Narcissus pseudonarcissus narcis žlutý 
   

5 
 

Nymphaea candida  leknín bělostný §2 C1 C1 1 
viz obrázek 

5 

Oenanthe aquatica halucha vodní 
   

1 
 

Oenothera biennis agg. pupalka dvouletá 
   

3 
 

Oxalis acetosella šťavel kyselý 
   

4 
 

Papaver rhoeas mák vlčí 
   

3, 5 
 

Pastinaca sativa pastiňák setý 
   

3 
 

Persicaria amphibia rdesno obojživelné 
   

1, 2 
 

Persicaria hydropiper rdesno peprník 
   

1, 2 
 

Persicaria lapathifolia rdesno blešník 
   

2, 5 
 

Persicaria maculosa rdesno červivec 
   

2, 5 
 

Petasites hybridus devětsil lékařský 
   

2 
 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá 
   

2 
 

Phleum pratense bojínek luční 
   

5 
 

Phragmites australis rákos obecný 
   

1, 2 
 

Pimpinella saxifraga bedrník obecný 
   

5 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 
   

3, 5 
 

Plantago major jitrocel větší 
   

3, 5 
 

Poa annua lipnice roční 
   

2, 5 
 

Poa pratensis lipnice luční 
   

5 
 

Poa trivialis lipnice obecná 
   

5 
 

Populus × canadensis  topol kanadský 
   

1, 2 
invazní, 

dřev. 

Populus nigra topol černý 
 

C2 C3 1, 2 dřevina 

Populus tremula topol osika 
   

4 dřevina 

Potamogeton crispus rdest kadeřavý 
   

1 
 

Potamogeton nodosus  rdest uzlinatý 
 

C2 C1 1 
 

Potamogeton pectinatus rdest hřebenitý 
   

1 
 

Potamogeton pusillus rdest maličký 
   

1 
 

Potamogeton trichoides rdest vlákovitý 
 

C2 C2 1 
 

Potentilla anserina mochna husí 
   

3, 5 
 

Potentilla reptans mochna plazivá 
   

5 
 

Primula elatior prvosenka vyšší 
   

2 
 

Prunella vulgaris černohlávek obecný 
   

5 
 

Prunus avium třešeň ptačí 
   

4 dřevina 

Prunus domestica slivoň švestka 
   

4 dřevina 

Prunus padus střemcha obecná 
   

2, 4 dřevina 

Prunus spinosa slivoň trnka 
   

3, 4 dřevina 

Pulmonaria officinalis plícník lékařský 
   

4 
 

Pyrus communis hrušeň obecná 
   

4 dřevina 

Quercus robur dub letní 
   

4 dřevina 

Quercus rubra dub červený 
   

3, 4 
invazní, 

dřev. 

Ranunculus acris pryskyřník prudký 
   

3, 5 
 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý 
   

3, 5 
 

Reseda lutea rýt žlutý 
   

3 
 

Reynoutria japonica křídlatka japonská 
   

2, 3 
 

Robinia pseudoacacia trnovník akát 
   

3, 4 
invazní, 

dřev. 

Rorippa palustris rukev bažinná 
   

2 
 

Rorippa sylvestris rukev lesní 
   

4 
 

Rosa canina růže šípková 
   

3 
 

Rubus caesius ostružiník ježiník 
   

3 
 

Rubus fruticosus  ostružiník křovitý 
   

3, 4 
 

Rubus idaeus ostružiník maliník 
   

4 
 

Rumex acetosa šťovík kyselý 
   

5 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Rumex crispus šťovík kadeřavý 
   

5 
 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 
   

5 
 

Sagittaria sagittifolia šípatka štřelolistá 
   

1 
 

Salix alba  vrba bílá 
   

1, 2 dřevina 

Salix caprea vrba jíva 
   

2, 4 dřevina 

Salix fragilis vrba křehká 
   

1, 2 dřevina 

Salix purpurea vrba nachová 
   

1, 2 dřevina 

Salix triandra vrba trojmužná 
   

1, 2 dřevina 

Salix viminalis vrba košíkařská 
   

1, 2 dřevina 

Sambucus nigra bez černý 
   

3, 4 dřevina 

Saponaria officinalis mydlice lékařská 
   

3, 5 
 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní 
   

1, 4 
 

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý 
   

4 
 

Securigera varia čičorka pestrá 
   

5 
 

Sedum sp. rozchodník 
   

3 
 

Senecio jacobaea starček přímětník 
   

3, 5 
 

Senecio nemorensis starček hercynský 
   

3 
 

Senecio ovatus starček vejčitý 
   

4 
 

Senecio viscosus starček lepkavý 
   

4 
 

Senecio vulgaris starček obecný 
   

4 
 

Setaria pumila bér sivý 
   

3 
 

Schoenoplectus lacustris skřípinec jezerní 
   

1 
 

Silene alba silenka bílá 
   

5 
 

Silene vulgaris silenka nadmutá 
   

3 
 

Sinapis arvensis hořčice rolní 
   

2, 3 
 

Sisymbrium officinale  hulevník lékařský 
   

3 
 

Solanum dulcamara lilek potměchuť 
   

2, 3 
 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský 
   

3 invazní 

Sonchus arvensis mléč rolní 
   

3, 5 
 

Sonchus asper mléč drsný 
   

3, 5 
 

Sonchus oleraceus mléč zelinný 
   

3 
 

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 
   

4 dřevina 

Sparganium erectum zevar vzpřímený 
   

1 
 

Stachys palustris čistec bahenní 
   

5 
 

Stachys sylvatica čistec lesní 
   

2, 4 
 

Stellaria graminea ptačinec trávovitý 
   

2, 5 
 

Stellaria media ptačinec prostřední 
   

5 
 

Stellaria nemorum ptačinec hajní 
   

2, 5 
 

Stellaria palustris ptačinec bahenní 
   

2, 5 
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Taxon vědecky Taxon česky 
Vyhl. 
MŽP 

ČR MSK Fyziotop Poznámka 

Stratiotes aloides řezan pilolistý §2 C2 
 

1 
 

Symphytum officinale kostival lékařský 
   

5 
 

Symphytum tuberosum kostival hlíznatý 
   

4 
 

Tanacetum vulgare vratič obecný 
   

3 
 

Taraxacum sect. Ruderalia smetánka lékařská 
   

3, 5 
 

Thuja occidentalis zerav západní 
   

4 
 

Tilia cordata  lípa malolistá 
   

4 
 

Trifolium arvense jetel rolní 
   

5 
 

Trifolium campestre jetel ladní 
   

5 
 

Trifolium dubium  jetel pochybný 
   

5 
 

Trifolium pratense jetel luční 
   

5 
 

Trifolium repens jetel plazivý 
   

5 
 

Tripleurospermum inodorum  heřmánkovec nevonný 
   

3 
 

Trisetum flavescens trojštět žlutavý 
   

5 
 

Tussilago farfara podběl lékařský 
   

3 
 

Typha angustifolia orobinec úzkolistý 
   

1 
 

Typha latifolia orobinec širolistý 
   

1 
 

Typha laxmannii orobinec sítinovitý 
 

C1 C1 1 
 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
   

2, 3 
 

Utricularia australis bublinatka jižní 
 

C4a C3 1 
 

Valeriana officinalis  kozlík lékařský 
   

4 
 

Verbascum densiflorum divizna velkokvětá 
   

3 
 

Verbascum nigrum divizna černá 
   

5 
 

Veronica arvensis rozrazil rolní 
   

5 
 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
   

5 
 

Veronica officinalis rozrazil lékařský 
   

5 
 

Veronica sublobata  rozrazil laločnatý 
   

2 
 

Viburnum opulus kalina obecná 
   

4 dřevina 

Vicia cracca vikev ptačí 
   

5 
 

Vicia sepium vikev plotní 
   

5 
 

Vinca minor barvínek menší 
   

4 
 

Viscum album jmelí bílé 
   

4 
host. tilia 
cordata 

Viola arvensis violka rolní 
   

5 
 

Viola reichenbachiana violka lesní 
   

4 
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4.2. Komentáře k výskytu ZCHD rostlin 

4.2.1. Druhy kriticky ohroţené 

Najas minor - řečanka menší  

Botanická charakteristika: 

 Jednoletá bylina z čeledi řečankovitých (Najadaceae), 10-120 cm dlouhá vodní, ponořená. 

Lodyha bohatě rozvětvená. Listy čárkovité, jemně osténkatě zubaté, srpovitě nazpět 

zakřivené, pochvy listů ostře brvitě zubaté. Květy jednodomé. Plodem jsou naţky. Roste  

v rybnících a tůních (http://www.kvetenacr.cz).  

Nejpočetnější populace se vyskytují v Darkovském moři, méně uţ v bývalých Mlýnských 

rybnících.   

4.2.2. Druhy silně ohroţené 

Ceratophyllum submersum L. - růţkatec potopený  

Botanická charakteristika: 

Vytrvalá jednodomá vodní bylina z čeledi růţkatcovitých volně se vznášející ve vodním 

sloupci nebo bezkořennou bází lodyhy a přeměněnými větvemi zakotvené ve dně. Lodyha 

nepravidelně větvená, 0,3–1,2 m dlouhá. Listy v (5–)7–10 četných přeslenech, vidličnatě 

větvené, s nezřetelně zubatými jemnými koncovými úkrojky. Květy jednotlivé, velmi 

drobné, ± přisedlé v paţdí listů, se 7–12 zelenými okvětními lístky. Plody (oříšky) 

okrouhle vejcovité, za zralosti tmavě hnědé aţ černohnědé. Druh je hydrogamní – opylení 

probíhá pod vodou. Roste ve stojatých, mezotrofních aţ eutrofních, často i znečištěných 

teplejších vodách bohatých na ţiviny. V nedávné době známých lokalit značně přibylo, 

stupeň ohroţení je nadhodnocený (http://botany.cz).  

Výskyt byl potvrzen pouze v Darkovském moři.  

Nymphaea candida C. Presl - leknín bělostný 

Botanická charakteristika: 

Vodní rostlina z čeledi leknínovitých, čepel plovoucích listů je 20–30 cm dlouhá a 17–27 

cm široká, na spodní straně zpravidla červená nebo načervenalá. Květní poupata  

s nasazenou protaţenou špičkou, báze květu čtyřhranná, s vystouplým valem, kališní lístky 
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stejně dlouhé nebo delší neţ korunní. Nejvnitřnější tyčinky podlouhlé, uprostřed rozšířené. 

Pylová zrna na povrchu s hrbolkovitými výrůstky. Plod je kulovitý aţ vejčitý,  

s čtyřhrannou bází, semena 3–4 mm dlouhá. Kvete od června do srpna ve stojatých nebo 

mírně tekoucích, mezotrofních aţ oligotrofních vodách. Roste nejčastěji v hloubce 70–170 

cm, na nezastíněné hladině. Citlivý k eutrofizaci a znečištění (http://botany.cz). 

 Vysazený se vyskytuje v bývalém Mlýnském rybníku. 

Stratiotes aloides L. - řezan pilolistý 

 Vodní rostlina z čeledí voďankovitých (viz obrázek 11) je nejdříve kořenující,  

v době květu volně plovoucí pod hladinou s listovou růţicí částečně nad vodou. Růţici 

tvoří tuhé listy s pilovitým a ostře zubatým okrajem. Na první pohled vypadá jako vodní 

aloe, kaktus. Zřídka kvete (červen – srpen), květ má barvu bílou. Přirozenými lokalitami 

výskytu jsou převáţně tůně, mrtvá ramena řek a močály. Níţiny, pahorkatiny, výjimečně 

ve vyšších polohách (http://botany.cz). 

 Vysazený se vyskytuje v bývalém Mlýnském rybníku. 

 

                     Obrázek 11  - Řezan pilolistý (foto z http://botany.cz, 2011) 
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4.2.3. Druhy ohroţené 

Galanthus nivalis L. - sněţenka podsněţník 

Botanická charakteristika: 

Sněţenka podsněţník z čeledi amarylkovitých (Amaryllidaceae) zároveň s bledulí vyrůstá 

a vykvétá často ještě za sněhové pokrývky. Je 10 - 20 cm vysoká, z podzemní cibule 

vyrůstají čárkovité, ojíněné, tupé listy. Květy bílé, tři vnější okvětní lístky jsou bílé, tři 

vnitřní jsou kratší, na konci se zeleným lemem. Plodem je tobolka, semena s přívěskem. 

Tato vytrvalá bylina se rozmnoţuje také dceřinými cibulkami. Roste na vlhkých hlinitých a 

jílovitých půdách s humusem, v luţních lesích a olšinách, okolo potoků. Častá zahradní 

rostlina. Ačkoliv je povaţována za původní, byla před stovkami let dovezena z horských 

oblastí Středomoří a Turecka. Často ze zahrad zplaňuje (http://www.kvetenacr.cz). 

 Pravděpodobně zplanělá se vyskytuje v jiţní části území na březích Mlýnky. 

5. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

 Při mém botanickém průzkumu bylo zjištěno celkem 329 taxonů cévnatých rostlin. 

Toto číslo je poměrně vysoké, ale odpovídá velikosti ZÚ, které je tvořeno několika 

terestrickými i akvatickými biotopy, přičemţ největší biodiverzitu vykazují biotopy 

posledně jmenované společně s mokřady, kde bylo nalezeno 73 taxonů. Ještě více 

rostlinných druhů bychom mohli začlenit mezi ruderální, segetální či plevovou vegetaci. 

Jejich mnoţství s počtem 91 taxonů ovšem nemá vyhraněný biotop, jako předchozí 

kategorie a vyskytuje se na více pozměněných stanovištích.  

 V grafu 1 jsou porovnány počty nalezených druhů při jednotlivých průzkumech 

prováděných v minulosti. Nejvíce taxonů bylo publikováno Kateřinou Švendovou v roce 

1980, kdy bylo zjištěno 418 druhů. Toto dosti vysoké číslo lze přisoudit faktu, ţe průzkum 

probíhal v letech 1973 - 1977, de facto ještě v době trvání SPR.  
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               Graf 1 - Počty taxonů zjištěné jednotlivými autory (M. Lankisz, 2011) 

 

 Niţší hodnoty u průzkumu Františka Slavoňovského (1953) a Barbary Stalmachové 

jsou zapříčiněny tím, ţe hlavní ohnisko jejich zájmu tvořily hlavně vodní a mokřadní 

ekosystémy oblasti. 

 V dalším grafu 2 je z celkového počtu znázorněn podíl mokřadních rostlin  

u jednotlivých autorů. U průzkumu Barbary Stalmachové nebyly brány v úvahu neuvedené 

druhy dřevin (14 ks), které však v předchozím grafu započítány jsou. Procentuální podíl 

mokřadních rostlin z celkového počtu je následující: 

 Lankisz - 22 % 

 Stalmachová - 53 % 

 Švendová - 25 % 

 Slavoňovský - 48 % 
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            Graf 2 - Počty mokřadních rostlin jednotlivých autorů (M. Lankisz, 2011) 

 

 Druhů uvedených alespoň v jednom u uvedených seznamů či vyhlášce bylo 24, coţ 

představuje 7,3 % z celkového počtu (viz graf 3). Mezi nejvýznamnější patří např. Najas 

minor, Potamogeton nodosus, Ceratophyllum submersum, Typha laxmanii a Eleocharis 

ovata, u nichţ se dá předpokládat přirozený původ. V rámci průzkumu nebyl potvrzen 

výskyt těchto vzácných a ohroţených druhů uvedených v průzkumu Stalmachové - 

Calamagrostis pseudophragmites, Hottonia palustris, Salvinia natans a Trapa natans. 

Můţe to být důsledkem přirozené fluktuace těchto druhů, ale největší roli zde zřejmě 

sehrála změna abiotických podmínek vlivem povodní a pokračujících důlních poklesů.  

                          Graf 3 - Podíl ohrožených a neohrožených taxonů (M. Lankisz, 2011) 

 



Martin Lankisz: Floristicko - vegetační poměry v DP Dolu ČSM - Louky 
 

 

2011  44 

 

 Zajímavým ukazatelem narušenosti prostředí je výskyt invazních druhů, které byly 

klasifikovány podle publikace: "Nepůvodní druhy fauny a flory České republiky" 

(Mlíkovský, Stýblo 2006).  

 Obsazování stanovišť nepůvodními druhy rostlin a ţivočichů a vytlačování druhů 

původních je přirozeným procesem, který je hybatelem vývoje ekosystémů. Například 

podíl zavlečených druhů rostlin tvoří celou jednu třetinu současné flory České republiky. 

Přímé mechanické narušování ekosystémů a fragmentace stanovišť vytváří vhodné 

podmínky pro expanzi nepůvodních druhů i do fragmentů původních ekosystémů (Vačkář 

2005).  

 Na, určitým způsobem antropogenně disturbovaných plochách, ale bohuţel i  

na nenarušených stanovištích, bylo zjištěno 17 invazních druhů (viz graf 4). 

                            Graf 4 - Podíl invazních druhů (M. Lankisz, 2011) 

 

6. ZÁVĚR 

6.1. Přehled negativních faktorů 

Černé skládky 

 Na první pohled viditelným problémem celé oblasti je nelegální naváţení odpadu 

nejrůznějšího druhu. Nejvíce černých skládek (viz příloha 1) se nachází nedaleko odvalu, 

k němuţ vede silnice směřující ke kostelu sv. Barbory. Chybějící zákazová značka, 

nezamčené závory, opuštěnost území a dobrý dojezd vozem, k tomu přímo vybízí. Bohuţel 
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se tak děje i do terénních depresí, které jsou zmokřené a představují místa s výskytem 

ohroţených druhů.  

I loňské povodně zanesly do ZÚ mnoho odpadů, které byly v mnoha případech 

smeteny z výsypek na březích toků proti proudu. Ty pak po poklesnutí hladiny zůstaly 

rozsety po širokém okolí.  

Jednu z černých skládek, která obsahovala neidentifikovatelné gumové předměty, 

dokonce někdo zapálil. Na místo nedaleko kostela sv. Barbory byli přivoláni hasiči, kteří 

kromě likvidace poţáru museli pokácet i několik okolních stromů, aby nedošlo k rozšíření 

poţáru na okolní porosty.  

Zavlékání nepůvodních a invazních druhů 

Původců zavlékání invazních a nebezpečných druhů rostlin bývá několik. 

Přírodním zdrojem bývají povodně, které zde mohou takto nevhodné rostliny, vyskytující 

se na výše poloţených úsecích toku, naplavit. Předmětem těchto invazí bývá nejčastěji 

Reynoutria sp. Jedinou moţností je řešená stanoviště dále sledovat a zaměřit se rovněţ  

na monitoring nepůvodních druhů s vypracováním strategického návrhu na jejich likvidaci. 

Rovněţ ţelezniční doprava a nevhodné druhy pouţité při biologické rekultivaci mohou být 

zdrojem nebezpečných invazí.  

Likvidace přirozených náletů, pobřeţních, mokřadních i jiných dřevin 

 Po loňských povodních se v území ve zvýšené míře provádí kácení dřevin 

v lokalitách, které byly zaplaveny. U usýchajících zejména ovocných dřevin jsou tyto 

zásahy pochopitelné, nikoliv však u zdravých stromů, bez újmy přeţivších. Objevilo se zde 

několik desítek pařezů, podle kterých lze posoudit vynikající zdravotních stav poraţených 

stromů. Nejnevhodnějším zásahem je likvidace pobřeţních porostů kolem Mlýnky (viz 

příloha 1), kde jsou preferovány naprosto nevhodné jehličnany (Picea abies), před 

původními porosty zejména druhů Salix sp. Tyto listnaté stromy jsou bezesporu mnohem 

vhodnější vegetací do nivní oblasti neţ nepůvodní smrky, které díky vysoké hladině 

podzemní vody často ţivoří a hynou. Břehy byly necitlivě shrnuty a zarovnány 

buldozerem, který zlikvidoval zbytky zeleně. Tento fenomén je patrný v úseku od 

bývalých Mlýnských rybníků po místní silnici, pod kterou je říčka svedena do potrubí.  
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Likvidace obnaţených ploch 

V odlehlejších místech, kde není přesně určen způsob hospodářského vyuţití, bývá 

prováděna technická rekultivace formou kompletního převrstvení hlušiny zeminou a ornicí. 

Účelem následné biologické rekultivace je ozelenění území umělými výsadbami, přičemţ 

vznikají uniformní stejnověké populace, ve kterých je přirozený nálet likvidován. Plošné 

převrstvení holých hlušin ornicí a jejich umělé osázení můţe mít negativní dopad zejména 

na cenné osluněné lokality v počátečním stádiu sukcese. Pokud nejde o plochy určené  

ke konkrétnímu vyuţití, pak by bylo lepší zvolit spontánní nárůst dřevin z přirozeného 

náletu. Vzniklý porost je pak odolnější a odráţí v sobě biologickou hodnotu stanoviště. 

Zvoleným přístupem se rovněţ zvyšuje biodiverzita s rozvojem populací ohroţených 

druhů, které zde mají více času k přizpůsobení se abiotickým podmínkám.  

Necitlivé zásahy do břehových porostů 

Vlivem intenzivního vyuţívání rybníků, ale i ostatních zejména stojatých vodních 

ploch k rybolovu dochází k zásahům do břehových porostů. Rybáři si vytvářejí na březích 

místa pro své aktivity a vysekávají litorální porosty zejména druhy Typha, Phragmites, 

Glyceria aj. Ničí tak nejen samotnou vegetaci, ale zmenšují i ţivotní prostor pro mnoho 

vodních ptáků hnízdících v těchto biotopech. Mnohdy tento prostor zpevňují naváţením 

nejrůznějších sutí či štěrku. Tento nešvar se rozvíjí zejména okolo bývalých Mlýnských 

rybníků, ale nově i v jihovýchodní zátoce Darkovského moře, kde se vyskytují ZCHD 

rostlin i ţivočichů.  

Volnočasové aktivity 

 Díky rozmanité geomorfologii terénu, jsou zejména strmé odvaly či jiné kopce 

vyuţívány pro jízdu na čtyřkolkách či krosových motocyklech. Důsledkem toho můţe 

docházet k erozi rozjeţděných ploch, ničení rostlinného krytu a rušení zvěře. To platí 

hlavně pro frekventované trasy, občasné projetí a rozrušení povrchu má spíš pozitivní 

charakter.   

6.2. Doporučení managementu území 

Pro účely tvorby a ochrany krajiny v částech území, kde probíhají iniciální stádia 

sukcese je ţádoucí zachování specifických dynamických procesů v krajině, které vyvolává 

aktivní důlní činnost. Zajištění dlouhodobé existence pionýrských ekosystémů by mělo 
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spočívat v udrţování homeorhézy (ochrany plynutí). Díky tomuto procesu nedochází  

k zakonzervování stávající podoby některých nejcennějších území. 

Základním aspektem homeorhézy je zohlednění vývojové dynamiky ţivých 

systémů, která by měla být chráněna tak, aby mohla probíhat vlastní evoluce systému.  

V rámci ochrany plynutí nastávají i nestabilní stavy, přičemţ se mohou vyskytovat i 

extrémní situace vývoje (např. katastrofy, viz dále). Homeorhéza ve své koncepci přímo 

počítá s pohybem ţivých soustav po vývojové trajektorii (na rozdíl od homeostázy, která se 

ubírá směrem do klidových stavů). Úlohou autoregulačních mechanismů není v pojetí 

homeorhézy návrat k určitému bodu, ale zabezpečení plynulého pohybu po dosavadní 

trajektorii (Míchal, 1994). 

Příklady opatření  

 bezzásahový management stanovišť v místech výskytu ohroţených druhů; 

 pokračovat v obnově krajiny metodou biologické regenerace krajiny; 

 ponechat spontánní průběh depresím vzniklým v terénu – potenciál pro sukcesi 

ohroţených společenstev; 

 nezarostlé plochy bez budoucího hospodářského vyuţití nechat k rozvoji 

přirozenou sukcesí z náletů; 

 nelikvidovat přirozená společenstva dřevin; 

 neodstraňovat mrtvé dřevo a staré nebo odumírající stromy z porostů, v nichţ není 

cílem hospodářské vyuţití dřeva; 

 odstraňování černých skládek; 

 likvidace invazních druhů. 
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